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Domingo, 30 de abril de 2017 
3º Domingo da Páscoa 

“Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.”{Salmo116.13} 
───────────────────────── LITURGIA ──────────────────────── 
 

 
 

ADORAÇÃO 
Prelúdio 
Solo                     {Lizete Pinhão} 
 

Vem, Jesus, nossa esperança 
 

Vem, Jesus, nossa esperança, nossas vidas libertar; 
vem nascer em nós criança, vem o teu poder nos dar. 
Vem, liberta os prisioneiros da injustiça e da aflição; 
vem, reúne os brasileiros em amor e em compreensão. 
Vem tecer um mundo novo nos caminhos da verdade; 
para que, afinal, o povo, viva em plena liberdade. 
Vem, Jesus, abre o futuro do teu reino de alegria. 
Vem, derruba o imenso muro que separa a noite e o dia.    

{Marcílio de Oliveira & Jaci Maraschin} 
 
Canto: HE 66 “Vem, ó Todo-Poderoso” 
 

CONFISSÃO 
 

Leitura Bíblica: Salmo 116.1-4,12-19 {p. 838} 
Solo  
         {Lizete Pinhão} 
Momentos de silêncio  
 

Espírito de amor e de cuidado, dá-nos discernimento 
para não sermos enganos pelos falsos deuses desta 

vida, que estão a serviço do egoísmo, da escravidão, do 
ressentimento. Dá-nos maturidade para não nos 

amoldarmos às respostas fáceis, às falsas promessas, às 
tramoias daquele que traz a morte nos olhos. Dá-nos a 

santa inquietação daqueles e daquelas que buscam a 
verdade que és Tu, Deus libertador. 

 
Canto: HE 64 “Pastor divino” (manhã) 
Momentos de Louvor (noite) 
Canto Cancioneiro 69 “Sobre as ondas do mar” 
 

PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
 

Leituras Bíblicas: Atos 2.14a,36-41 {p. 1427}; 
1Pedro 1.17-23 {p. 1604}; Lc 24.13-35 {p. 1384}. 
 
Mensagem 

COMUNHÃO 
 

Além da Terra, além do Céu 
 

Além da Terra, além do Céu, 
No trampolim do sem-fim das estrelas, 
No rastro dos astros, 
Na magnólia das nebulosas. 
Além, muito além do sistema solar, 
Até onde alcançam o pensamento e o coração, 
Vamos! 
Vamos conjugar  
O verbo fundamental essencial, 
O verbo transcendente, acima das gramáticas 
E do medo e da moeda e da política, 
O verbo sempreamar, 
O verbo pluriamar, 
Razão de ser e de viver. 

{Carlos Drummond de Andrade} 
 
Pai Nosso e Partilha 
 
Canto: Cancioneiro 36 “Buscai primeiro” 
 Cancioneiro 40 “Convite ao Compromisso” 

 
CONSAGRAÇÃO 

 

Recebe, ó Deus, com bondade e compaixão,  
nossas humildes oferendas, e, como não temos  
nenhum mérito em nós, conduza-nos sempre  

e tão somente à Tua infinita misericórdia. 
 Por Jesus de Nazaré, na plenitude do Seu amor. Amém. 

 
Recolhimento dos dízimos e ofertas 
 

Canto: HE 134 “Tributo de Louvor” 
 

Tudo vem de Ti Senhor  
e do que é Teu To damos. Amém. 

 

Avisos e agradecimentos 
 

Benção Final e Tríplice Amém 

 



Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  .................... 10h30 e 19h 

Classe Paul Tillich  ............................. 18h30 (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  ............................... 19h (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 
 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: A próxima 
reunião do Conselho da Igreja Cristã de Ipanema 
ocorrerá na segunda-feira, dia 08 de maio. Todos os 
presbíteros e presbíteras estão convocado(a)s. 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Por conta do feriado de 
amanhã, não teremos classe Paul Tillich. Na semana 
seguinte, retomaremos nossos estudos sobre a Reforma 
Protestante do Século XVI. Nos próximos quatro 
encontros estudaremos o livro “Dogmatismo e 
Tolerância”, no qual o teólogo Rubem Alves descreve 
a compreensão que tem sobre o que é o 
protestantismo. 
 

COMPASSIO NOVOS CURSOS: Nesta semana 
iniciam-se dois novos mini cursos com duração de 
quatro semanas no Instituto Compassio: teologia arejada, 
pastoral comprometida. Às terças feiras, As escolas 
filosóficas helênicas, com o filósofo Marcus Reis 
Pinheiro, coordenador do Curso de Filosofia da UFF. Às 
quintas feiras, Mística e Espiritualidade, com o Prof. 
Edson Fernando de Almeida. O horário das aulas: das 
18h30 às 20h45. Maiores informações sobre o curso 
falar com Solange Roxo pelo telefone 99315-5628 ou 
acessando o site www.compassio.com.br. 
 
ANÁLISE DA CONJUNTURA BRASILEIRA: Com a 
presença de cerca de 30 pessoas, o deputado federal 
Alessandro Molon trouxe esclarecedoras informações 
sobre a conjuntura politica atual, na última 5ª feira na 
ICI. Fez um histórico da crise política brasileira, partindo 
das manifestações de junho de 2013. Falou sobre 
operação Lava Jato, apresentou os pontos principais das 
Reformas trabalhista – já aprovada – e previdenciária, 
que está em processo de tramitação no Congresso, 
mostrando sua preocupação com a perda de direitos dos 
mais pobres. Guiou-nos em toda a reunião a seguinte 
pergunta: qual o papel dos cristãos em meio à crise 
política que assola a nossa nação? 
 
PRONUNCIAMENTO DAS IGREJAS PROTES-
TANTES HISTÓRICAS SOBRE A REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA: A quase totalidade dos presidentes e 
representantes das Igrejas do protestantismo histórico 
brasileiro reuniu-se para discutir a Reforma da 
Previdência em curso. Confira o pronunciamento no 
mural da ICI. Ou acesse: www.metodista.org.br/ 
pronunciamento-das-igrejas-evangelicas-historicas-do-
brasil-e-alianca-evangelica-sobre-reforma-previdenciaria 
 

ENCONTRO DA ICI EM SÃO MORITZ:  
Já temos a data: 25 a 27 de agosto.  
Já temos os valores: 

Pacote de duas diárias: Solteiro - R$ 490,00 
Apartamento Duplo - R$ 400,00/pessoa 
Apartamento Triplo ou Quádruplo - R$ 357,00 / pessoa 
Cortesia de 2 crianças até 12 anos no mesmo 
apartamento dos pais. 
Formas de pagamento: Parcelado em até 5 vezes com 
cheques pré-datados (abril a agosto). 
Reserve este fim de semana! Será um grande encontro! 
 
ALMOÇO DO CREI: Estamos todos convidado(a)s 
para o almoço no CREI, logo após o culto da manhã. O 
cardápio: frango à mineira e arroz de côco, ervilhas 
tortas, cenoura, batatinha com curry. Sobremesa: 
tortinha de limão com raspas de chocolate. Tudo ao 
preço de R$ 30.00. Além de saborearmos um delicioso 
almoço, ajudamos a levantar fundos para o nosso CREI. 
Participemos!   
 
CREI - AR CONDICIONADO: Estamos precisando 
de um aparelho de ar condicionado pequeno (7500 
BTU)  para a secretaria do CREI. Pode ser usado, se em 
bom estado, ou novo. Após algumas tentativas de 
consertos e limpezas que fizemos com a ajuda de pais 
voluntários o aparelho que tínhamos deixou de funcionar 
por completo. Agradecemos o empenho e interesse! 
 
CONTINUEMOS ORANDO: Por nosso querido 
menino Breno Villela, que fez a segunda aplicação 
quimioterápica na semana que passou. Oremos também 
por nosso presbítero Anderson Amaral que se recupera 
de uma cirurgia. Nossas preces também pela irmã Lenise 
Duarte, internada na UTI do hospital Casa de Portugal. 
Também por Angela (irmã de nossa querida Marcia 
Moreira Sodré) que se recupera de uma cirurgia 
cardíaca. Oremos por nossa irmã Bertha que se 
recupera de uma cirurgia no fêmur. Lembremo-nos 
também em nossas orações de nossos queridos Jether 
Ramalho e Theodoro Reis Brito.   
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 01.05 Rene 
Martins Gerdes Filho, Sérgio Meirelles Pena 03.05 Lucca 
Nogueira Czmarka, Pedro Augusto Rizzo 04.05 Roberto 
Roland Rodrigues da Silva Junior; 06.05 Eurico Marchon 
Neto, Margaret Wright de Alencar. A todos um abraço 
carinhoso da ICI! 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Atos 2.42-47; Salmo 23; 
1Pedro2.19-25; João10.1-10. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Teresa (manhã) e Dimas (noite) 
Próximo domingo: Lya (manhã) e Alouysio (noite) 


